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Os novos corpos sociais que vão gerir a Rádio Clube de Arganil (RCA) durante o biénio 2017-2018
tomaram ontem posse, depois de terem sido eleitos, por unanimidade e aclamação, na última Assembleia
Geral Extraordinária, convocada para se proceder a este ato eleitoral, uma vez que, na Assembleia Geral
anterior, não tinha sido apresentada qualquer lista a sufrágio. Abel Ventura Fernandes continua a ser o
presidente de direção desta estação emissora, sendo Miguel Ventura o novo presidente da Assembleia
Geral, substituindo no cargo Avelino Pedroso, e José Manuel da Costa passou a ser o presidente do
Conselho Fiscal, até então presidido por Ercílio Contente. Garantindo que “tudo farei para continuar a dar
voz à Rádio Clube de Arganil e para a “Voz da Beira Serra” chegar em boas condições”, o presidente de
direção reeleito agradeceu “aos que decidiram ficar na lista e aqueles que vieram de novo”, deixando
também um agradecimento “aqueles que nos deixam porque as suas vidas não permitem”. Dirigindo-se,
em particular, a Avelino Pedroso, Abel Fernandes enalteceu que o anterior presidente da Assembleia
Geral “foi uma pedra importante na vida desta casa, um homem que soube sempre tratar das coisas com
calma, de uma forma amiga e pacificadora”. Reconhecendo também o “trabalho e empenho” dos
restantes elementos que deixaram de pertencer aos corpos sociais da rádio, o dirigente lembrou que
“esta cooperativa é uma casa que tem uma forma especial de governar, na medida em que tem sido
governada toda a vida por pessoas que têm amor à camisola”. Fazendo ainda referência a Jorge Silva,
atual vice-presidente mas que faz parte da RCA há mais de 20 anos, Abel Fernandes referiu que “está
sempre presente em tudo e é uma mais-valia em qualquer direção e na nossa rádio”. “Tenho esperança
que as coisas vão ser levadas a bom porto”, vaticinou, manifestando o seu “apreço a quem trabalha
nesta casa”. Sublinhando que “temos à frente quase dois anos de trabalho”, o presidente de direção da
RCA, que vai estar à frente dos destinos da rádio pelo segundo mandato consecutivo, garantiu que
“tenho fé que as coisas vão correr da melhor forma porque as pessoas que cá estão são válidas, com
ideias e com vontade de trabalhar”. Já o vice-presidente de direção, agradecendo também “aqueles que
saíram” e aos “novos elementos” que fazem parte dos corpos sociais, explicou que a lista eleita (e única
apresentada a sufrágio) “é quase uma lista de continuidade”, tendo apenas saído da direção Alberto
Cordeiro, para além de alguns elementos da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal. Defendendo que
“Arganil tem muito a ganhar com a RCA” que “é uma instituição que muito honra o concelho”, Jorge
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Silva assegurou
que “vamos trabalhar e tentar melhorar o que tem de ser melhorado e continuar o que
http://www.rcarganil.pt
tem de ser continuado”. Por sua vez, Miguel Ventura, aproveitando a ocasião para manifestar a sua
solidariedade e para prestar uma homenagem “a todos aqueles que sofreram com os incêndios”,
ressalvou que “a RCA não é só de Arganil, é de toda uma região, e temos, com certeza, ouvintes
daqueles concelhos, nomeadamente de Góis e da Pampilhosa da Serra”. Agradecendo o convite feito
pelo presidente de direção para integrar a lista, o novo presidente da Assembleia Geral da rádio
manifestou a sua “total disponibilidade” para que “possamos, em conjunto, continuar a levar a rádio a
bom porto e a engrandecer estes 30 anos de história que marcam a RCA”.
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